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Sevgili Yurttaşlar,
Solingen’de bir haftadan uzun bir süredir koronavirüsle mücadele etmekteyiz. Ve
hala mücadelemiz tam olarak başlamış bile değil. Bu sebeple bir Pazar gününde
sizinle düşüncelerimi paylaşmak ve iletişim kurmak istedim.
Geçtiğimiz günlerde, bir yeni yıl resepsiyonunda yaptığım şans temalı konuşma
sıklıkla aklıma gelir oldu. Resepsiyona gitmek üzere ailemden ayrılıp yola çıktım ve
düşündüm:
İnsanlara yeni yıl için ne söylemek istiyorsun? Ve şans hakkında konuşmaya karar
verdim ve şu soruyu merkeze koydum: Şans aslında ne demek?
Şans: Çoğu zaman aslında ufak şeyler. O zaman salondakilere orada yan yana
oturabilmemizin ve sağlıklı olmamızın ne kadar güzel bir şey olduğunu söyledim.
Otobüsler çalışıyor, klinikler açık, birimiz kendisini iyi hissetmediğinde her gün birçok
insan bizlerle ilgilenmek için buradalar. Bu büyük bir şans değil midir?
Bizim için önemli olan her şeyin bir anda sekteye uğrayacağı düşüncesinin aniden bir
gerçekliğe dönüşmesini ve bu şansa, gündelik yaşamda ne kadar bağlı olduğumuzu
tahayyül edemezdim.
Şu anda birçok şeyi paralel organize etmek zorundayız. Bu virüs burada ve bize
sürekli daha da yaklaşmakta. Belediye binasında normal bir şekilde çalışmak
neredeyse olanaksız bir halde. Bir haftadan beri her gün yaklaşık yirmi saat
çalışmaktayız, yönetimi tamamen değiştirdik, şu an için gerekli olanları yaptık ve
gelecekte karşılaşacaklarımıza karşı hazırlanıyoruz. Bu tedbirler çerçevesinde birçok
özgürlüğü kısıtlamak durumunda kaldık. Ne kadar çok insana, misal olarak
dükkanlarını kapatmasının ne kadar zor geldiğinin, ne kadar fazla hayatın buna bağlı
olduğunun ve ne kadar çok insanın büyük endişeler taşıdığının bilincindeyim.
Fakat bunun bir alternatifi bulunmamaktadır. Kendimizi korumak ZORUNDAYIZ! Ve
ne yazık ki çok fazla sayıda insan henüz durumun ciddiyetini ve aciliyetini kavramış
değil. Bu yüzden tekrar ediyorum: Evet, Walter-Scheel Meydanı’na baktığımda
havanın şu an ne kadar güzel olduğunu ben de görmekteyim. Ama tehlikenin ne
kadar büyük olduğunun da farkındayım! Ve olay belki benimle ilgili olmasa bile
doğrudan doğruya yakınımdaki ile alakalı.
Bakınız, eğer ki ben virüse iyi bir şekilde dayanıp atlatabilirsem, bu sadece tek bir
gerçektir. Bir diğer gerçek ise: Bir sürü başka insan da hastalanacaktır. Ve sağlık
sistemimiz hali hazırda, devam edebilecek kontrolsüz bir yükün gelmesi durumunda
sınırlarının aşılmasına sebep olabilecek yoğun bir yükün altında bulunmaktadır. Bu
sebepledir ki; bu koruyucu önlemler sadece ve sadece beni değil, risk altında
bulunan binlerce insanı ilgilendirmektedir.
Ve bu sebeple, şehir merkezlerimizin bugünkü durumunu gördükten sonra size acil
bir çağrıda bulunmak istiyorum: Virüsü hafife almayın! Virüs tehlikeli ve başlangıçta

öyle olup olmadığı konusunda çok fazla spekülasyon yapıldı. Lakin inanıyorum ki,
kimsenin bu konudan herhangi bir şüphesi bulunmamakta. Her şey bizim elimizde ve
başka hiç kimse, bu koruyucu önlemler altında dahi beraberliğimizin devam
etmesinden sorumlu değil.
Şimdi sorumluluk bizlerde. Sizler bir şeyler yapabilirsiniz. Ben bir şeyler yapabilirim.
Biz resmi makamlar olarak tabi ki işleyişe katkıda bulunan yönetmelikler
hazırlamakla yükümlüyüz. Ama her şeyi organize edemeyiz. Herkes ama herkes şu
an kolları sıvamalı. Gelecek haftalarda daha sıkı önlemler alacağımızdan
kuşkulanmaktayım.
Bizler, belediye olarak tüm ekiplerimizle beraber önlemler aldık ve bu süreç
önümüzdeki hafta sonu da devam edecek. Bu önlemler gelecek hafta sizlere yavaş
yavaş tanıtılacaktır. Benim için şeffaflık ve bilgi büyük önem arz etmektedir. Çünkü
evlerinizde oturduğunuzu ve kendi kendinize “Şimdi bizi neler bekliyor?” diye
sorduğunuzu tahayyül edebiliyorum. Bu sebeple ana sayfamızı düzenli olarak takip
ediniz, günlük olarak birden çok değişiklik olacaktır. Sosyal medyayı takip ediniz.
Aynı zamanda bu şekilde bir video formatını da gelecek haftalarda sizlere sunacağız.
Sevgili Solingen sakinleri, beni derinden etkileyen bir başka şey ise, Wolfgang
Amadeus Mozart’ın ünlü çocuk şarkısı oldu: “Gel güzel Mayıs ve yap/ağaçları yine
yeşil/ ve derenin kenarında yine/ gideyim yürümeye”. Bu şarkı; bir çocuğun, uzun ve
karanlık kış günlerinin ardından nasıl tekrar dışarıya çıkıp gezebilmeyi, oyun
oynayabilmeyi arzuladığını çok güzel ifade ediyor.
Evet, bu hissi çok iyi anlayabiliyorum. Hatta ben de bu işin buraya kadar olmasını
dilerdim. Ama bu şarkı, şu anki durumumuzda ne kadar da doğru: “Gel güzel
Mayıs...” Tanrı, bizlere mayıs ayını görmeyi nasip etsin ve en kötüsünü geride
bırakmamızı sağlasın.
Bunun sözünü sizlere veremem ya da herhangi bir kesinlikten bahsedemem.
Hepimizin özlemi ve niyeti şu an dışarı çıkmak ve iletişime geçmek: Hayır! Kendinizi
koruyunuz, tehlike orada. Günün birinde tekrar birbirimizi sokaklarda, meydanlarda
ve Solingen’in çok sevdiğimiz yeşilliklerinde gördüğümüzde ve bu tehlikeyi mümkün
olduğunca atlattığımızda, hep beraber kol kola şarkılar söyleyebilir, kutlamalar yapıp
danslar edebiliriz. Bu zamanlar için sizlere, hepinize ihtiyacım var, birbirimize
ihtiyacımız var.
Bu acil ve tehlikeli durumda yardımı olacak tüm herkese ihtiyacımız var. Yarından
itibaren büyük bir çağrı başlatacağız: Kliniklerde ve diğer çeşitli kurum ve tesislerde
yardıma hazır tüm doktorlara ve tıbbi mesleklere mensup herkese gereksinim
duymaktayız.
İnanınız; ben kendim, yurttaşlarıma böyle bir çağrıda bulunmak zorunda kalacağımı
tahayyül edemezdim. Lakin şimdi tam zamanı! Size ihtiyacımız var. Ve geçtiğimiz
haftalarda güçlerinin sınırlarını zorlayan herkese sonsuz minnettarım. Birçok
görüşmeden ötürü zaten birçok insanın sınırlarının ötesine geçtiğini biliyorum:
•
•

Doktorlar
Hastabakıcılar

•
•

Huzurevi/ Bakımevi çalışanları
Hekim asistanları

ve diğer ismini sayabileceğim meslek grupları, geçtiğimiz haftalarda büyük efor sarf
edenler. Tüm Solingenlilerin büyük teşekkürleri sizler için, şimdi ve de gelecekte!
Birbirimizi yalnız bırakmamamız için elbette sizlere de ihtiyacım var. Birçok insanın
uzunca bir süre evlerinde kalması gereken bir durum; yalnız olduğumuz anlamına,
kaygı ve zaruretlerimizin büyütülmesi anlamına gelmemelidir. Ve bu sebeple
memleketimle gurur duyuyorum ki, “Solingen Dayanışması” adında bir girişim
başlatmış bulunmaktayız. Ve insanların mahallelerinde, internette ve nerede olursa
olsun, “Biz de bir şeyler yapabiliriz, yardımcı olabiliriz” diyerek başlattıkları bir çok
girişim olduğunu biliyorum.
Ana sayfamızda tüm bilgileri bulacaksınız. Birçok çocuğun evlerinde resimler
çizdikleri, misal olarak huzurevlerindeki insanlara mektuplar yazdıkları “Solingen
Dayanışması” hareketi beni gerçekten çok etkilemekte. Aynı zamanda şu an
gerçekleşmekte olan diğer birçok şey gibi. Dışarıdaki bu tehlike durumunun aile
içindeki ve evlerimizdeki baskıyı büyütmesine izin vermeyelim.
Kaygı duyanlar veya çok endişelenenler için, her zaman ulaşabileceğiniz danışma
hatları oluşturmuş bulunmaktayız. Çekingen olmayınız, belediye binamızdaki
meslektaşlarımız sizlere yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Lakin
meslektaşlarımız, aynı zamanda bir nebze sınırlarını geçebilecek boyutlarda efor
sarf etmekteler. Eğer size geri dönmemiz uzun sürerse, lütfen E-Mail gönderiniz.
Sizinle kesinlikle iletişime geçilecektir. Zira belediyemizdeki herkes, şehrimiz için en
iyisini yapmaya çalışıyor.
Sevgili Solingen sakinleri, bugün pazar, yani aslında dua günü, aile günü, lakin
kiliselerimiz bile kapalı. Buna rağmen kilise cemaatlerinin Solingen’de de dahil olmak
üzere ibadet ve diğer hizmetleri internette çevrimiçi olarak sunuyor olmalarını harika
buluyorum. Aynı şekilde Solingen’deki tüm çanların her akşam saat 19:30’da şunu
gösterebilmek için çalmasını da: Yalnız değilsin, kalplerde ve zihinlerde bir aradayız.
Bu, bizlerin bu zor zamanları atlamamızı sağlayacak şahane bir fikir.
Bir kez daha: Bizler, belediyedeki insanlar, yurttaşlarımızın güvenliği ve birlikteliği
için her şeyimizi vermeye hazırız. Size ihtiyacımız var! Tehlikenin ciddi olarak
anlaşılmasında, yakınlarımıza yardımda, -asla kaybetme lüksümüzün olmadığıgünün birinde tekrar bir araya geldiğimiz ve hayatın tadını çıkardığımız bir bahar
umudunda.
Sağlıklı kalın, kendinize ve yakınlarınıza iyi bakın. Yakında görüşmek üzere.
Belediye Başkanınız Tim Kurzbach

